Bål og Ballade + overnatning i Høgild:
I år udvider vi overnatningen i forbindelse med Bål og ballade til også at omfatte en overnatning sammen med
puslinge og tumlinge i Høgild. I den forbindelse tager vi Friluftslivsmærket og afslutter Dramamærket. Vi skal sove i
telt begge nætter, men hvis der er plads indendøre, kan man evt. få lov til det at sove inde, så tager man bare ikke
friluftslivsmærket.

Afgang kredshuset: fredag d. 27/10 ca. kl.
15.00 (vejledende)
Afslutning Baunekirken: søndag d. 29/10
kl. 10-11.15
Pris: Bål og ballade + overnatning: 200 kr.
der afleveres ved tilmelding d.9/10.

Medbring:
Madpakke og drikkedunk til fredag aften

Program:
Fredag 27. oktober:
•
•
•
•
•
•
•

Bestik, service og viskestykke
Tandpasta, tandpasta, håndklæde og andre
toiletsager.
Sygesikringsbevis i toilettaske
Sovepose, lagenpose, liggeunderlag

Lørdag 28. oktober:
•
•
•
•

Rent tøj at sove i (flere lag, det kan blive
koldt, gerne hue og vanter)

•

Regntøj, gummistøvler og varmt overtøj

•
•

Almindeligt tøj
FDF-skjorten og March og lejr, hvis du har
Dolk, hvis du har

16.00 – 17.00: Ankomst og
teltslagning
17.00: Kort briefing til lederne.
18.00: Medbragte madpakker
18.30: Underholdning
20.00: Løb – Bål – Ballade
22.00: Bålhygge og natmad i kredse
og grupper
22.30: I seng

•

8.00: Morgenmad
9.00: Stjerneløb
10.45: Suppe med brød over bål
14.00: Oprydning og afgang mod
Høgild
15.00 telte op og forberedelse af
bålmad
18.00 aftensmad
19.00 Underholdning for puslinge
og tumlinge + ???
22.00 i seng

Søndag 29.oktober:
•
•
•
•

•

7.30 Morgenmad
8.45 Afgang kirke
9.00 – 9.30 Øve i kirken
10.00 BUSK og
reformationsgudstjeneste i
Baunekirken
11.15 (ca.) Gudstjenesten er slut

Evt. spørgsmål til Lisbeth på 50572925

Afleveres senest 9/10

_____________________________________ vil gerne med

Mine forældre kan:
1. Køre fra Høgild søndag kl. 8.45
2. Hjælpe med rengøring i Høgild søndag kl. 8.45-9.45
3. Bage kage
Lav gerne en prioriteret rækkefølge, I får kun en opgave, men vi vil gerne
have mulighed for at tilpasse, så der fx er nok biler. Vi giver jer denne
gang besked med hensyn til hvilken opgave, vi har brug for, at I tager.
Kontaktmobilnummer: ________________________________________

Evt. bemærkninger:

